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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Διοργανώνει το 10ο ΙΙΝΙΟΑ δοίιοΙάΓΐγ ΟοηηΊυηϊοάΐϊοη 5θηΊϊηάΓ
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Κύπρου ανακοινώνει την
ανάληψη για πρώτη φορά της
διοργάνωσης του 10ου ΙΙΝΙΟΑ
5εηοΐ3Γΐγ Οοιηιηυηίεβτίοη
5βηιίη3Γ το οποίο λόγω της
πανδημίας θα διεξαχθεί διαδι
κτυακά

Το εν λόγω σεμινάριο φέρει
τον τίτλο Αθ3άθηιίε ϋ6Γ3Πθ5
δυρροΓίίης Ιήθ υηίνθΐ"5ίτγ
εοΓΏΐηυηίτγ ίη Ιήθ Ορβη
δείθηεθ ΘΓ3 και εντάσσεται
στον πυλώνα της επιστημονικής

επικοινωνίας με κύρια έμφαση

στις δράσεις και την
υποστήριξη των ακαδημαϊκών
βιβλιοθηκών προς τα ιδρύμα
τά τους Θα επικεντρωθεί στις
εξελίξεις που αφορούν κυρίως

στην ανοικτή επιστήμη και
τις διάφορες πτυχές της καθώς

επίσης και στον ρόλο των
ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών
προς αυτήν την κατεύθυνση
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου

οι συμμετέχοντες θα
ενημερωθούν για το ευρωπα¬

ϊκό πλαίσιο πολιτικής που
αφορά την ανοικτή επιστήμη
τα ευρύτερα οφέλη της και
ειδικότερα κατά τη διάρκεια
της πανδημίας τις προκλήσεις

που αντιμετωπίζει η διεθνής

επιστημονική κοινότητα
το Ρΐ3η 5 καθώς επίσης και
διάφορες άλλες δράσεις που
πραγματοποιούνται από τις
ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες για
την υποστήριξη της εφαρμογής

της ανοικτής επιστήμης
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου

ως μέλος του δικτύου
υηϊνθΓΕΪίϊθΒ ίΐΌΙΤ Ιήθ 03ρίΐ3ΐ5
οί Ευτορθ ΙΙΝΙΟΑ από το
1994 συμμετέχει ενεργά σε
όλες τις ομάδες εργασίας με
στόχο πάντοτε την προώθηση
θεμάτων που απασχολούν τα
σύγχρονα πανεπιστήμια και
ενισχύουν ουσιαστικά τη συμβολή

της Κύπρου στα ευρωπαϊκά
δρώμενα Το ΙΙΝΙΟΑ αποτελεί

σημαντικό ακαδημαϊκό
δίκτυο μεταξύ 54 πανεπιστημίων

από 38 πρωτεύουσες της

Ευρώπης και συνδέει πέραν
των 180.000 μελών προσωπικού

ακαδημαϊκό και διοικητικό

καθώς και πέραν των
2.000.000 φοιτητών

Πρόγραμμα και δήλωση
συμμετοχής

ήίίρ5://\ΛΛΛΛΛ/.υηΙς3-ηθίννοΓκ
θυ/θν6ηί/10ίή5εήοΐ3ΐ1νεοιηιη
υηίε3ίίοη5θΐηίη3Γ

Γλώσσα διεξαγωγής Αγγλικά

Συμμετέχοντες Ανοικτό για
το κοινό με ιδιαίτερο ωστόσο
ενδιαφέρον από βιβλιοθηκονόμους

ακαδημαϊκούς/ερευ
νητές υπηρεσίες υποστήριξης
έρευνας κ.ά

Πλατφόρμα παρακολούθησης
Ζοοπί η διεύθυνση θα

αποσταλεί στους συμμετέχοντες
μετά την υποβολή δήλωσης

συμμετοχής
Κόστος Συμμετοχής Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες
ΙίΡΓ3Γν@υεν.3ε.εν ορθπβΙγθ
εν@υεν.3ε.εν
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